РІШЕННЯ
Вченої ради Інституту державного управління
у сфері цивільного захисту
від 30 серпня 2019 року
1. Про професійний розвиток і підвищення кваліфікації педагогічних
і науково-педагогічних працівників Інституту в 2018-2019 навчальному
році в контексті вимог Закону України «Про освіту»
Доповідач:
заступник
начальника
Інституту (з навчальної та методичної
роботи), канд. техн. наук, доц.,
полковник служби цивільного захисту
Єременко С.А.
УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію про професійний розвиток і підвищення кваліфікації
педагогічних і науково-педагогічних працівників Інституту в 2018-2019
навчальному році в контексті вимог Закону України «Про освіту» взяти до
відома.
2. Єременку С.А., Михайлову В.М. до кінця 2019 року організувати
підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Інституту в ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Національної академії
педагогічних наук України.
2. Про результати роботи аспірантів протягом першого року
навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти та
переведення їх на другий курс
Доповідач:
завідувач
кафедри
державної служби, управління та
навчання за міжнародними проектами,
д-р наук з держ. упр., проф.
Терент’єва А.В.
УХВАЛИЛИ:
1. За результатами виконання індивідуальних планів роботи протягом
першого року підготовки на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти
перевести Гавазу А.О., Коробку І.М., Макаренка А.М., Павлова С.С.,
Ядченка Д.М. на другий рік підготовки.
3. Про навчально-методичну роботу в 2018-2019 навчальному році та
підготовку до нового навчального року (2019-2020 н.р.)
Доповідач:
начальник
навчальнометодичного відділу, полковник служби
цивільного захисту Шестакова Н.О.

УХВАЛИЛИ:
1. Схвалити роботу навчально-методичного напряму діяльності
Інституту в 2018-2019 навчальному році.
2. Інформацію щодо підготовки до нового навчального року взяти до
відома.
4. Про підготовку матеріально-технічної бази Інституту до 2019-2020
навчального року
Доповідач:
заступник
начальника
Інституту (з матеріально-технічного
забезпечення) Громадська Л.В.
УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію про підготовку матеріально-технічної бази Інституту до
2019-2020 навчального року взяти до відома.
2. Заступнику начальника Інституту (з матеріально-технічного
забезпечення) Громадській Л.В. продовжити роботу щодо удосконалення
матеріально-технічної бази Інституту, зокрема провести всі необхідні заходи по
підготовці будівлі Інституту до опалювального періоду, зокрема встановити
електрощитові.
5. Про затвердження навчальних та робочих навчальних програм
підготовки слухачів заочної форми навчання за другим (магістерським)
рівнем вищої освіти, а також робочих навчальних програм з безпеки
життєдіяльності та охорони праці
Доповідач:
начальник
кафедри
профілактики пожеж та безпеки
життєдіяльності населення, канд. техн.
наук, доц., підполковник служби
цивільного захисту Пруський А. В.,
завідувач кафедри державної служби,
управління
та
навчання
за
міжнародними проектами, д-р наук з
держ. упр., проф. Терент’єва А.В.
УХВАЛИЛИ:
1. Схвалити навчальні та робочі навчальні програми підготовки
слухачів заочної форми навчання за другим (магістерським) рівнем вищої
освіти, а також робочі навчальні програми з безпеки життєдіяльності та
охорони праці (перелік додається).

6. Про проведення в 2019 році вступної кампанії в Інституті
Доповідач:
заступник
начальника
Інституту (з навчальної та методичної
роботи), канд. техн. наук, доц.,
полковник служби цивільного захисту
Єременко С.А.
УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію про проведення в 2019 році вступної кампанії в Інституті
взяти до відома.
7. Кадрові питання.
Доповідач:
начальник
відділу
персоналу та адміністративної роботи
Інституту,
підполковник
служби
цивільного захисту Нешпор О.В.
УХВАЛИЛИ:
1. Оголосити конкурсний відбір на заміщення вакантних науковопедагогічних посад старшого викладача та доцента кафедри мовної підготовки
Інституту з 02.09.2019 року (термін проведення конкурсу два тижні з дня
публікації повідомлення про оголошення конкурсу).
8. Різне. Про розгляд та схвалення професійних програм
підвищення кваліфікації за ліцензійними напрямками за категоріями
викладачі дисципліни «Цивільний захист» вищих навчальних закладів
України та посадові особи з питань цивільного захисту суб’єктів
господарювання.
Доповідач:
заступник
начальника
Інституту (з навчальної та методичної
роботи), канд. техн. наук, доц., полковник
служби цивільного захисту Єременко С.А.
УХВАЛИЛИ:
1. Схвалити професійні програми та робочі програми підвищення
кваліфікації за ліцензійними напрямками викладачів дисципліни «Цивільний
захист» для вищих навчальних закладів України та керівного складу і фахівців,
діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань
цивільного захисту, начальницького складу органів і підрозділів служби
цивільного захисту та керівного складу і фахівців сил цивільного захисту.
Голова Вченої ради

Петро ВОЛЯНСЬКИЙ

Учений секретар

Юлія КРАВЧЕНКО

